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CENIK STORITEV 

Cene vključujejo 22% DDV in dodatne POPUSTE in UGODNOSTI (razen kjer drugače označeno). 

COACHING  

ZA FIZIČNE OSEBE* RAZVOJNI COACHING 

    
brez 
ddv 

 z 22% 
DDV 

vsebuje 22% ddv in 
 10% POPUST fizične osebe 

Uvodno srečanje 
(analiza + 1x coaching)  

90 minut 73 € 89,06 € 80,15 € 

Informativni pogovor  
(telefon, Zoom) 

30 minut gratis gratis 

Nadaljevalna srečanja 60 minut 60 € 73,20 € 65,88 € 

Coaching intervencija 60 – 90 minut 73 € 89,06 € 80,15 € 

* Za plačnike pravne osebe se dodatni popusti ne obračunajo. 

ZA PRAVNE OSEBE POSLOVNI /  KARIERNI COACHING  100€ – 210€/uro + ddv 

(po ponudbi) 

 

UGODNOSTI & OMEJITVE   

 PAKET 6 – zakup paketa šestih srečanj: 5% popust 

 PAKET 10 – zakup paketa desetih srečanj: 10% popust 

 Dodatne ugodnosti dogovarjamo individualno. 

* Cene že vključujejo 10% popust za kliente, fizične osebe. Za plačnike pravne osebe se dodatni 

popusti ne obračunajo. 

Minimalni začetni obseg coachinga:  4 srečanja (uvodno+3 nadaljevalna). Začetni paket poravnate 

ob uvodnem srečanju. 
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HIPNOZA (terapije, intervencije, meditacije) 

OSNOVNA PONUDBA  ZA FIZIČNE OSEBE* 

    brez ddv z ddv 

vsebuje 22% ddv 
 10% POPUST fizične 

osebe 
Uvodno srečanje (analiza + 1x 
hipnoza) 

90 minut 73 € 89,06 € 80,15 € 

Informativni pogovor (telefon, 
Zoom) 

30 minut gratis 

Utrditveno / nadaljevalno srečanje  45 - 60 minut 60 € 73,20 € 65,88 € 

Enkratna ura / intervencija 60 – 90 minut 75 € 91,50 € 82,35 € 

Izdelava osebnega programa 
terapij in sugestij* 

  50,00 € 61,00 € 54,90 € 

INDIVIDUALNI avdio posnetek za 
samohipnozo 

30  minut 100,00 € 122,00 € 109,80 € 

 

 PAKET 6 – zakup paketa šestih srečanj: 5% popust 

 PAKET 10 – zakup paketa desetih srečanj: 10% popust 

 Dodatne ugodnosti dogovarjamo individualno. 

Cene že vključujejo 10% popust za kliente, fizične osebe. Za plačnike pravne osebe se dodatni popusti 

ne obračunajo. 

Minimalni začetni obseg sodelovanja: 2 srečanji (1x uvodno + 1 utrditvena hipnoza). Začetni paket 

poravnate ob uvodnem srečanju. 

 

HIPNOTERAPIJA -  INDIVIDUALNO PRILAGOJENI PROGRAMI  

Za vaš izziv pripravim UNIKATNE, posebej vam prilagojene hipnotične intervencije. Del srečanja lahko 
posnamete za utrjevanje med srečanji in po zaključenem osnovnem paketu.  

Minimalni obseg: 4 srečanja (1x uvodno srečanja + 3x utrditvena hipnoza) 

 

Wellness program: HIPNOZA ZA DOBRO POČUTJE 

MANAGERSKI program mentalne vitalnosti 

3-mesečni program regeneracije in krepitve 
odpornosti (resilience training) 

(10 srečanj, hipnotične meditacije & coaching) 

Tedenska 
srečanja 

60 - 75 minut 

 

890€ / program 

(+22% ddv) 

Hipnotične MEDITACIJE iz ponudbe (individualne)* Cena z ddv in 
 10% POPUSTOM 

fizične osebe 

54,90 € 
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®HIPNO-COACHING 

Izvirna kombinacija coachinga in hipnoze za ustvarjanje celostnih transformacij. 

REŠITVE ZATE : Preverjeni programi za odpravo specifičnih izzivov 

HUJŠANJE  S HIPNOZO* 

Začetni paket (5,5 h) 

- Informativni razgovor - gratis 
- 1x uvodno srečanje 90 min 
- 1x Izdelava programa sugestij 
- 1x coaching 60 min 
- 3x hipnoza 60 - 70 min 

 

5 srečanj 

Posnetek izvedbe 
hipnoze za osebno 

rabo  - gratis 

380,73 € 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi)* 45 - 60 minut 65,88 € 

ODLOČEN »NE!« CIGARETOM* 

Začetni paket (5,5 h) 

- Informativni razgovor - gratis 

- 1x uvodno srečanje 90 min 
- 1x Izdelava programa sugestij 
- 1x coaching 60 min 
- 3x hipnoza 60 - 70 min 

 

5 srečanj 

Posnetek izvedbe 
hipnoze za osebno 

rabo  - gratis 

380,73 € 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi)* 45 - 60 minut 65,88 € 

Sprosti STRES in okrepi svojo ODPORNOSTI* 

Začetni paket (2,5h):  

- Informativni razgovor - gratis 

- 1x uvodno srečanje 90 minut 

- 1x Izdelava programa sugestij (-50%) 

- 1x izvedbeno srečanje 60 - 70 minut 

 

2 srečanji 

 
175,68 € 

Okrepi SAMOZAVEST in SAMOPODOBO* 

Začetni paket (2,5h):  

- Informativni razgovor - gratis 

- 1x uvodno srečanje 90 minut 

- 1x Izdelava programa sugestij (-50%) 

- 1x izvedbeno srečanje 60 - 70 minut 

 

2 srečanji 
175,68 € 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi)* 60 minut 65,88 € 

OKREPI SVOJ LIBIDO s hipnozo (samo za ženske)* 

Začetni paket  (4,5h) 

- Informativni razgovor - gratis 

- 1x uvodno srečanje 90 min 
- 1x Izdelava programa sugestij 
- 3x izvedbeno srečanje 60 - 70 min 

4 srečanja 

Posnetek izvedbe 
hipnoze za osebno 

rabo - gratis 

321,49 € 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi)* 45 - 60 minut 65,88 € 
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PREKINJANJE VEZI S PRETEKLOSTJO (različni nameni)* 

Začetni paket  (3,5h) 

- Informativni razgovor - gratis 

- 1x uvodno srečanje 90 min 
- 1x izdelava programa sugestij (-20%) 

- 2x izvedbeno srečanje 60 - 70 min 

 

3 srečanja 

 
258,03 € 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi)* 45 - 60 minut 65,88 € 

IZPRAZNI BOLEČINE (izguba in žalovanje)* 

Začetni paket (2,5h):  

- Informativni razgovor - gratis 

- 1x uvodno srečanje 90 min 

- 1x izdelava programa razrešitve (-50%) 

- 1x izvedbeno srečanje 60 - 70 min 

 

2 srečanji 
175,68 € 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi)* 60 minut 65,88 € 

PODPORA ZANOSITVI* 

Začetni paket  (4,5h) 

- Informativni razgovor - gratis 

- 1x uvodno srečanje 90 minut 
- 1x Izdelava programa sugestij 
- 3x izvedbeno srečanje 60 - 70 minut 

4 srečanja 

 

Posnetek izvedbe za 
osebno rabo - gratis 

321,49 € 

Nadgradnje in utrditev (po potrebi)* 60 minut 65,88 € 

*Cena velja za utrjevanje istega programa. Ob spremeni programa veljajo cene iz cenika. 

REGRESIJE IN DELO S ČASOVNO KOMPONENTO - individualno 

TIMELINE THERAPY  
(odpravljanje negativnih čustvenih vzorcev in blokad po TL 

protokolu). Začetnik paket: 5 srečanj 

jeza, žalost, strah, krivda, 
prizadetost, bolečina 

 

*Cene vsebujejo 22% ddv in 10% POPUST fizične osebe. Začetni paket poravnate ob uvodnem srečanju.  

Paketi izdelanih programov so oblikovane glede na običajno prakso in predstavljajo obseg dela, ki že 

prinaša rezultate.  

 

EKSKLUZIVNO: INDIVIDUALNO IZDELANI PROGRAMI 

Glede na vaš cilj oz. izziv opraviva coaching razvojne pogovore, ki jih podpreva s  

samo vam prilagojenimi hipnotičnimi intervencijami. Ta del srečanj (hipnoza) lahko 

posnamete za utrjevanje med srečanji in po zaključenem osnovnem paketu.  

Cena: Ponudbo pripravim po 30-minutnem uvodnem razgovoru.  

 

Minimalni obseg hipno-coachinga: 4 srečanja 
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IZOBRAŽEVANJA 

 Cene NLP treningov in razpisanih izobraževalnih delavnic so objavljene v opisu delavnice. Pri vsaki 

prijavi na delavnico se strinjate s Splošnimi pogoji prijave. 

 Cena poslovnih delavnic, izobraževanj ali individualnih usposabljanj se določi ob analizi potreb s 

ponudbo. 

 Individualna usposabljanja za ciljne veščine: 110€ - 150€/pedagoško uro + ddv. Individualno ponudbo 

pripravim na podlagali uvodnega intervjuja.  

 

OPOMBE, DOPOLNILA 

Cene vključujejo 22% DDV in dodatne POPUSTE in UGODNOSTI (razen kjer drugače označeno). 

Kje je prikazana oznaka *) cena že vsebuje 10% popust za plačnike fizične osebe.  Za poslovne naročnike / 

plačnike popust ta ne velja. 

Začetni paket sodelovanje je opredeljen ob posamezni storitvi in ga poravnate ob uvodnem srečanju. 

Doplačila: izvedba storitev v angleškem jeziku: +20%. 

 

https://www.helenazajec.si/splosni-pogoji-prijave

